Vesterbro
lokalhistoriske forening… og arkiv!

Formandens Beretning
generalforsamlingen d. 15. marts 2006
Foreningens aktiviteter og arbejdsopgaver i perioden siden sidste års generalforsamling, har været
mangfoldige og mangeartede.
Den følgende beskrivelse kan næsten kun udvikle sig til en summarisk gennemgang af oplevelserne.
Én af de første, og uden sammenligning den største opgave var modtagelsen af Vesterbro
Byfornyelsescenters samlede arkivalier. I løbet af nogle få uger blev der af foreningens
bestyrelsesmedlemmer pakket over 10 ton materialer af varierende art og tilstand i en 40-fods isoleret
container, der fik sin plads bag kulturstaldende, indtil vi ved lidt forhandling fik mulighed for at flytte
dette materiale endnu engang, denne gang til bygning 66, hvor det nu venter på at vi får de endelige
lokaler tildelt, så vi de næste (mange) år kan få materialet registreret og sat i arkiv – til glæde for
studerende, forskere og lokale interesserede.
På baggrund af en henvendelse fra Rysensteen Gymnasium, har vi skænket gymnasiet et antal klassesæt,
på ca. 300 enheder, af ”Den Sociale Enhed”s velkendte udgivelser om Vesterbro. De indgik i materialet
fra byfornyelsescenteret, og vi har stadig en del tilbage, der bl.a. anvendes som ”gave”, når vi har besøg
af studerende og afgangsklasser der ønsker vejledning og rundvisning i forbindelse med udarbejdelse af
eksamensopgaver, studieprojekter og lign.
Der har i år været besøg fra bl.a. gymnasiet i Ballerup og Metropolitanskolen. Derudover et hold fra en
lokal højskole.
Herudover har vi i 10 – 12 tilfælde modtaget henvendelser fra enkeltpersoner der har bedt os hjælpe med
konkrete oplysninger om f.eks. bygninger, personer, hændelser osv. Disse henvendelser besvares eller
videresendes straks. Det er blevet normalt at vi i sådanne tilfælde beder om at måtte modtage et
eksemplar til arkivet, når et værk, en opgave, en bog eller en erindringsskrivelse er færdiggjort.
I august måned gennemførte vi en plancheudstilling, Chr. Kirkeby`s sammenfatning af H. C. Andersens
Vesterbro: ”Fra Byporten Til Bakkehuset”. Udstillingen foregik i Buen her i Kulturstaldende, og var
daglig åben i de tre uger, hvor ’Kultur Vesterbro’ gennemførte en meget omtalt H C. Andersen Festival.
Udstillingsværket er på vej til udgivelse i form af et kompendium.
I løbet af året har der været et antal medlemsarrangementer, her kan nævnes Bente Juhl-Thomsens
foredrag ”Kirker til de ugudelige” som efterfølgende fortsætter med ekskursioner til Vesterbros kirker; i
februar var vi eksempelvis af sted en råkold mandag aften med over 20 deltagere til 3 af de ældste kirker
på Vesterbro. Næste arrangement i denne ”serie” foregår i slutningen af maj måned.
Et andet arrangement var et besøg af restauratøren og ”et udvalg af stamgæster” fra den efterhånden
legendariske Jernbanecafeen i Reventlowsgade. En absolut underholdende aften med sang og historier,
som mange flere burde have oplevet.
Under årets gang er der af bestyrelsesmedlemmerne afhentet effekter hos givere, og der er skabt
fotodokumentation af facader under forandring på baggrund af beboeres henvendelser.

Der er vurderet og besvaret henvendelser om deltagelse i udgivelser af jubilæumsskrifter og det er
foreslået fra foreningen, at Vesterbro får en ”Onkel Dannys Plads” – foreningen har også peget på
placeringen af pladsen, og det er da med stolthed, at vi får realiseret dette ønske nu på søndag, hvor
pladsen indvies med pomp, pragt og borgmester!
Det er i øjeblikket nødvendig for både forening og arkiv at være i en konstant dialog med kommunens
embedsmænd og politikere, både af hensyn til vores ”permanente genhusning” og for at få vores
aktiviteter anerkendt på lige fod med andre arkiver, således at vi ikke bruger for meget tid på at skabe
midlertidige løsninger med hensyn til vores økonomiske situation.
Af samme grund har vi været repræsenteret i ’Kultur Vesterbro`s’ bestyrelse, både for at deltage aktivt i
det organiserede kulturliv på Vesterbro og for at være med til at disponere brugen af de fysiske rammer,
der er til stede her i Kulturstaldende. Desværre opnåede vi ikke valg til bestyrelsesposter ved det senest
afholdte årsmøde i nov. 05, men agter at stille op igen ved næste ordinære årsmøde/generalforsamling.
Ovenstående hensyn til forening og arkiv er også årsagen til, at vi er repræsenteret med et medlem i
Vesterbro Lokalråd.
I forbindelse med det store arbejde vores nuværende næstformand, Chr. Kirkeby, laver på det beskrivende
plan, er vi i gang med et nyt tiltag, nemlig et endnu ikke nærmere kendt antal bogudgivelser; den første er
endog meget tæt på, og er et spændende værk om eksisterende og tidligere gavlmalerier og – reklamer.
Alle har formodentlig lagt mærke til at Christian Kirkeby på vegne af foreningen ofte også leverer
historisk materiale til artikler i Vesterbrobladet.
Christian har ligesom andre i bestyrelsen været meget flittig i det seneste år og har ydet konsulenthjælp til
f. eks. Den Helhedsorienterede Byfornyelse På Ydre Vesterbro, Hvide Hest Kvarteret, rådgivning til den
nye vuggestue Lille Fryd i Tøndergade, projektarbejde i forbindelse med ”Humleby 120 år”, interviewet
lokale beboere om barndomserindringer og er i fuld gang med at klargøre en række udgivelser i
kompendieform. Her kan nævnes et erindringsskrift af Britha Olsson, og et værk om personen bag Otto
Krabbes Plads, der skabes i et samarbejde med Kristeligt Studenter Settlement. Endvidere i et samarbejde
med 4. maj komiteen et værk, som har arbejdstitlen Modstandskampen på Vesterbro under 2. verdenskrig.
I foreningen har vi for nylig modtaget skriftligt materiale på diskette fra en tidligere vesterbroer, Birgit
Olsen, der er opvokset i Ullerupgade i 40erne og 50erne. Netop denne type erindringer er værdifulde for
arkivet.
Det er historie fortalt af øjenvidner.
Vi vil opfordre alle til at bidrage til arkivets vækst på denne måde, så også eftertiden har materiale at
studere, ihukommende vores opgave ”at være bydelens hukommelse”
Som et eksempel er en udskrift af ovennævnte materiale fremlagt i aften, så deltagerne kan stifte
bekendtskab med det.
Som jeg har nævnt tidligere, bliver vores arbejde det næste år voldsomt
præget af de initiativer der skal sikre vores fremtidige faste adresse i
Bygning 66, samt arbejdet med at skaffe økonomiske muligheder for at
afvikle den gæld, der er opstået i forbindelse med ovennævnte
containeropbevaring.
Trods det ofte - også fysisk - hårde arbejde arbejder bestyrelsen
ufortrødent videre, det vil også fremgå under punktet valg, hvor de
medlemmer der er på valg i år, alle genopstiller.
Hermed indstilles beretningen til forsamlingens godkendelse.
Børge Juhl-Thomsen
15. marts 2006

